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nanosheets/Carbon  4N3C-gتهیه و بررسی فعالیت فتوکاتالیزوري نانوکامپوزیت 
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 چکیده

اساسی  این عنصر مهم جز چرا کهرود به شمار می مهم برخورداری از آب سالم برای نیازهای انسانی از عوامل        

که شامل  های آلودهمقادیر زیادی آبهای اخیر، صنایع مختلف ا در دههام. باشدمی محیطی ترین عناصر زیست

. در تولید کرده و وارد محیط زیست کرده اند هستند رابا سمیت باال  و معدنی های آلیمیزان قابل توجهی رنگ

بایستی ی آب و فاضالب، های جدید برای تصفیهو توسعه فنآوریها این آالیندهاز حفظ منابع طبیعی آب نتیجه 

یک ذکر شده، از های ی آالیندهی گذشته برای تصفیهدر طول دهه. باشد مسائل محیط زیستکلیدی برای حل 

 فرآیند نوع یک فتوکاتالیزوری قوی با عنوان فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته استفاده شده است. فرآیندروش بسیار 

 هایهای فعال رادیکالگونه تولید اساس بر روش این. باشد می رساناها نیمه پایه بر پیشرفته اکسیداسیون

های معدنی ها را به آب، دی اکسید کربن و یونگردیده و آن هاآالینده تجزیه باعث که باشدمیاستوار  هیدروکسیل

ه دلیل خواص ب (4N3C-gگرافیت مانند ) ، کربن نیتریدهای مختلفیهادنیمهدر بین این کند. مختلف تبدیل می

به عنوان  وسیع مقیاس در آن یتهیه بودن آسان و (eV 2.7) مرئی نور ناحیه در متوسط انرژی شکاف مناسب،

4N3C-g های ی نانوکامپوزیتبه تهیه شیدر این طرح پژوه .مورد استفاده قرار گرفته استآل ایده فتوکاتالیزور

3CO2nanosheet/carbon dots/Ag پرداخته  ی رسوبیسادهی نور مرئی با استفاده از روش دهی در محدودهبا پاسخ

، XRD ،EDX ،XPS ،FESEM های مختلفاز تکنیک هاهای نانوکامپوزیتشناسایی ویژگی جهتشده است. 

HRTEM ،vis DRS-UV ،IR-FT ،PL ،BET ،MS-GC ،EIS و TGA 4 نشان داد که  نتایج شد. استفادهN3C-g

)10%( 3CO2Agnanosheet/carbon dots/  بهترین فعالیت فتوکاتالیزوری را دارد. همچنین خواص فتوکاتالیزوری

میزان پایداری آن مورد مطالعه قرار نهایتا مختلف و  و معدنی های آلینانوکامپوزیت تهیه شده برای تخریب آالینده

ها بر روی های فعال تولید شده در تخریب آالیندهارزیابی نقش گونه مهمی همچونگرفت. عالوه بر این، اثرات 

 کند بررسی شدند. ها که سینتیک تخریب فتوکاتالیزوری را کنترل مینانوکامپوزیت

 .هاتخریب آالینده حفره،-، جدایی زوج الکترون، نور مرئی3CO2nanosheet/carbon dots/Ag 4N3C-g کلید واژه: 
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 مقدمه  -1-1

در جهان به های بشر و پیشرفت مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدنله آلودگی یکی از ئمس        

و حتی جو خارجی  زیر زمینی و سطحی،های ، آبسطح آنرود چرا که از اعماق زمین گرفته تا شمار می

حفظ منابع طبیعی آب و توسعه  بنابراین داده است. قرار زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید

ی آب و فاضالب، کلیدی برای مسائل محیط زیست قرن بیست و یک شده دید برای تصفیههای جفناوری

 .(Dai et al., 2012) است

فناوری به  های نوین از جمله نانوبه همین علت پژوهشگران تالش دارند تا با به کارگیری فناوری        

هایی که تاکنون محققین روشاکثر  زمینه آلودگی محیط زیست بپردازند.رو در های پیشحل چالش

باشد که وابسته به هایی میها از محیط زیست استفاده کردند شامل روشبرای شناسایی و حذف آالینده

یکی از فرایندهایی که بسیار مورد توجه  های مختلفاز بین روشخواص شیمیایی و فیزیکی مواد است. 

های اکسیداسیون پیشرفته، یکی از روش باشد.می 1قرار گرفته است، فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته

ی توسعهیندهای شیمیایی مهمی هستند که یندهای فتوکاتالیزوری، فرآفرآ .باشدمیروش فتوکاتالیزوری 

، مانند تصفیه فتوکاتالیزوری آب یا هوا، تولید هیدروژن های محیط زیستیو فناوری انرژی تجدیدپذیر

 کنند. اما متاسفانهکارآیی باال را پشتیبانی میبا  های باارزشسوختاکسید کربن و تولید کاهش دی

و همچنین  های بارحامل یبازترکیب سرعت باالیکاربردهای عملی فرآیندهای فتوکاتالیزوری به دلیل 

هادی محدود شده است. بنابراین چالش بزرگ برای در اکثر فتوکاتالیزورهای نیمهنور  کم توانایی جذب

ی هم بتوانند محدودهه ست کی فتوکاتالیزورهایی ادر زمینه فتوکاتالیزور، تهیه و توسعه پژوهشگران

دهند تا باعث افزایش کاربردهای های بار را افزایش جدایی حاملای از نور را جذب کرده و هم گسترده

 .(Gong et al., 2014) محیطی گردندصنعتی برای مسائل زیست

 نابع آبیي مبحران آب و تصفیه -1-2

                                                           
1- Advanced Oxidation Processes (AOPs) 
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تواند سرمنشأ بسیاری از تحوالت های قرن حاضر بشریت است که میآب یکی از بزرگترین چالش        

ترین منبع طبیعی یکی از حفظ و نگهداری آب به عنوان باارزش از این رو مثبت و منفی جهان قرار گیرد.

را آب درصد از سطح زمین  75تقریباً باشد. اما از آنجایی که های جامعه مدرن میمهمترین الویت

مسئله ، این ب در قسمت مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی رو به افزایش استبه آنیاز و  پوشانده است

یک قسمت مهم از این که  شودمیها از آالینده حاوی انواع مختلفیباعث تولید مقدار زیادی پسآب 

 ،نور ماورابنفش مرئی،در مقابل نور ها اصوال این رنگ .(Santhosh et al., 2016) ها هستندها رنگآالینده

 که ورود هستندو دیگر عوامل جوی مقاوم بوده و بطور کلی غیرقابل تجزیه و تخریب بیولوژیکی ، اوزون

ی از رخب چرا که کند.ها مشکالت اساسی برای محیط زیست ایجاد میپساب به مقدار جزئی از این مواد

 Blanco ) باشندمی ، به همین دلیل موضوعی برای تحقیق و بررسیقابل تجزیه نیستند اصال هارنگاین 

et al., 2014.)  های معمول تصفیه آب کارایی الزم برای ، روشهای مواد رنگیمقاومتبا توجه به اما

توسط اکسیداسیون،  رنگیهای بعالوه، تخریب این آالینده .را ندارندها ها از پسابحذف این آالینده

توانند دهند، میها رخ میبکه در پسآ های شیمیایی دیگرهوازی و یا واکنشزدایی بیهیدرولیز، رنگ

این مواد  حتیها بگذارد. تأثیر نامساعدی را بر سالمت انسان وزای دیگری را تولید کرده مواد سرطان

ات آبزی را زندگی موجودنفوذ نور خورشید و حل شدن اکسیژن در آّب با جلوگیری از  رنگی ذکر شده

تری نیاز بنابراین برای دستیابی به هدف پاکسازی آب به روش بسیار پیشرفته اندازند.نیز به خطر می

 . (Holkar et al., 2016)است

 هاي رنگیاز آالیندهها بآپسها و آبي براي تصفیه رایجهاي روش -1-3

بیولوژیکی، شیمیایی و  هایشامل روش ی آلودههای آبسنتی برای تصفیهمعمول و های روش        

به  نه تنها که های مورد استفاده در صنایع عموما ترکیباتی هستندکه رنگ از آنجاییاما . هستند فیزیکی

ی خود به نوبه شوند، که اینهای ثانویه نیز می، بلکه منجر به تولید آالیندهندشوراحتی تخریب نمی

های رنگی خاص فرایندهای سنتی موجود برای از بین بردن آالینده باشد. بنابراینمشکل بزرگی می

 آلودههای های مناسب برای تصفیه پساببه دنبال روش پژوهشگران، در نتیجه چندان موثر نخواهند بود

فرایندهای غشایی، جذب سطحی، های همچون روشهای اخیر در سال(.  Sarayu et al.,2012) هستند
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هوازی، اکسیداسیون -اکسیداسیون شیمیایی، فرایندهای بی هوازی ،انعقاد و لخته سازی، شناورسازی

 هاارائه شدند منتهی این روش صنایعهای برای تصفیه پساب الکتروشیمیایی و اکسیداسیون نورشیمیایی

ها برای از بین بردن کامل نداشتن توانایی این روشدلیل . ا نیستندهقادر به از بین بردن قطعی آالینده

به فازی ها فاز آنتغلیظ و انتقال ها، آالینده جداسازیها عالوه بر ها این است که، در این فناوریآالینده

را به  مازادیگردد که خود تصفیه نوع جدیدی از آلودگی می یرد که منجر به تولیدگمینیز صورت دیگر 

و همچنین صرف زمان آب  شیمیایی، انرژی، های ناشی از تأمین موادهزینه نابراین به دلیلبدنبال دارد. 

های اکسیداسیون پیشرفته به عنوان راهکاری مناسب برای استفاده از فناوری نانو به همراه روش زیاد،

 (. Pignatello et al., 2006ها پیشنهاد گردیده است )رفع آلودگی

 و کاربردهاي نانو ذرات نانوفناوري -1-4

باشد که علم و صنعت را به هم پیوند ای میای گسترده و رویکردی بین رشتهنانوفناوری شاخه        

 1-100توان گفت که نانوفناوری یعنی مطالعه ذراتی با سایز بین دهد و با توجه به ساختار ماده میمی

فضای "معرفی شد. او با بیان اینکه  1ه  نام ریچارد فیمننانومتر. نانوفناوری اولین بار توسط فیزیکدانی ب

(. پس از آن  ,2004Drexlerباعث تحول بزرگی در زندگی بشریت شد ) 2"بسیاری در زیر وجود دارد

اما در ها و کاربردهای مختلف حاصل شد، های خوبی در ابعاد نانو و در زمینهتوسط محققین پیشرفت

هایی همچون تاثیر بر اقتصاد جهانی و حتی محیط و نانوفناوری، نگرانیکنار این کاربردهای گسترده 

توان گفت که تکنولوژی مانند شمشیر دو لبه است های طبیعی را به همراه دارد. درواقع میاکوسیستم

ها و آورد تا بهترین استفادههای دولتی را گردهم میکه محققین، مدافعین محیط زیست و سازمان

 (. Bonaccorsi and Thoma, 2007آن حاصل شود ) ها ازپیشرفت

مساحت  -1باشد: اثرات ناشی از اما دلیل این استقبال زیاد از نانومواد سه ویژگی مهم زیر می        

باشد اندازه کوانتومی ذرات. اولین ویژگی که مساحت سطح زیاد می -3حجم زیاد  -2سطح خیلی زیاد 

نانومتر کاهش یابد، تعداد  1اگر اندازه مواد به کمتر از شود. در سطح میها ایش تعداد اتممنجر به افز

های های کل خواهد بود. در موادی با این ابعاد حضور این اتماز اتم %99های موجود در سطح حدود اتم

                                                           
1- Richard Feynman 

2- There’s Plenty of Room at the Bottom 
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ها افزایش یابد. دومین ویژگی که حجم شود توانایی این مواد برای واکنش با سایر اتمباعث می 1معلق

شود تا بتوان از نانومواد در مواردی که احتیاج به موادی با وزن کم اما حجم خیلی زیاد است باعث می

توان باعث افزایش زیاد است استفاده نمود. نهایتا با استفاده از سومین ویژگی که سایز کوانتومی است می

دهای متفاوت و منحصر به فردی در توانند کاربرها، نانوذرات میشد. با توجه به این ویژگی 2شکاف انرژی

 (.Batchelor and Obrien, 1977) مواردی چون نانوکاتالیزورها داشته باشند

 فرآیندهاي اکسیداسیون پیشرفته     -1-5

 دهندی بیولوژیکی پاسخ خوبی نمینسبت به تصفیه یی کههاآالیندهبه منظور معدنی کردن کامل         

استفاده  یی معمولپذیرتر و تأثیرگذارتری نسبت به فرآیندهای تصفیههای واکنشالزم است که سیستم

و معدنی کردن  های صنعتیها و پسابی آالیندهتصفیهبدین منظور در چندین سال اخیر برای شود. 

. استفاده شده استبا عنوان فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته  یترقوی ر وفناوری جدیدتاز  هاکامل آن

-های بسیار فعال رادیکال هیدروکسیل استوار میی تولید گونهفرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته بر پایه

ترین به عنوان قوی eV 8/2پتانسیل اکسایشی با  ی اکسیدکنندهیدروکسیل یک گونهباشند. رادیکال ه

قادر به اکسید کردن طیف وسیعی از و  است که بطور غیر انتخابی عمل کردهاکسید کننده شناخته شده 

-به عالوه، این رادیکال به دلیل نیمه باشد.اکسیدکربن و آب میترکیبات آلی، معدنی و میکروبی به دی

 ;Samadi et al., 2016)شودخود از محیط واکنش پاک میطور خودبهعمر کوتاه در حد چند نانوثانیه به

Moreira et al., 2017)  کاتالیزور مورد استفاده، این فرآیندها به دو  طور کلی بر اساسهب. در نهایت

 شوند. تقسیم می 4و ناهمگن 3همگنهای ی کلی سیستمدسته

 فرآیندهاي فتوکاتالیزوري ناهمگن -1-6

مشکالتی نظیر فعالیت با اشعه فرابنفش، های فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته برخی از روش        

 متفاوت هایروش از بین .را دارا هستندتخریب ناقص ترکیبات آلی، و قیمت باالی این ابزارها 

اشاره فرآیند فتوکاتالیزوری ناهمگن بر پایه نیمه رساناها توان به فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته، می
                                                           
1- Dangle 

2- Energy band gap  

3- Homogeneous 

4- Heterogeneous  
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عدم نیاز به تجهیزات پیچیده  سادگی اجرا،، از جمله هاآنکه با توجه به خصوصیات منحصر به فرد  کرد

، توانسته به عنوان روشی مؤثر در تخریب ها در مدت زمان کوتاهو قابلیت باال در حذف انواع آالینده

هادی پتانسیل های نیمهفتوکاتالیزور. ها به کار رودها و پسابهای آلی و معدنی موجود در آبآالینده

های معدنی بدون تولید آلودگی ، و یون2CO ،O2Hها به های آلی و تبدیل آنکافی برای تخریب آالینده

به دارند  هاهمگن نسبت به سایر روشفرآیندهای فتوکاتالیزوری نا هایی کهتمزیاز جمله ثانویه را دارند. 

این در ( 2. شوندانجام میشرایط دما و فشار معمولی  ( این فرآیندها در1شود: خالصه می صورت زیر

 اتمسفر بهموجود در اکسیژن های اکسیدکننده شیمیایی گران قیمت نیست زیرا نیازی به گونهفرآیندها 

ها ی آالیندهسازی تقریباً کامل همهدر این فرآیندها معدنی( 3. رودمی به کار اکسیدکننده یعنوان گونه

مواد ( 4پذیری کمی دارد. و انتخاب قوی بودهی اکسیدکننده گونهگیرد چرا که رت میها صودر پسآب

اکسید، آب و اسیدهای معدنی هستند سمیت کمی دارند ها که شامل کربن دیحاصل از تخریب آالینده

ر، خط( فتوکاتالیزورها ارزان، بی5عنوان فناوری سبز شناخته شده است.  هاین فرآیند ببه همین دلیل 

اثر از نظر شیمیایی و بیولوژیکی، و قابل بازیافت هستند. مجموع این مزایا باعث شده پایدار، بی

های آب و محیط زیست فرآیندهای فتوکاتالیزوری ناهمگن، روشی ارزان و مؤثر برای از بین بردن آالینده

 .(Li et al., 2016)باشند 

 ناهمگناي فرآیندهاي فتوکاتالیزوري اصول پایه -1-6-1

ی ها، طی چندین مرحلههادیاصوالً واکنش فتوکاتالیزوری بر روی سطح نیمهبایستی بدانیم که         

هادی ها در حضور نیمهدر فرآیندهای اکسیداسیون فتوکاتالیزوری، آالیندهشود. مختلف انجام می

یک عامل اکسیدکننده مانند اکسیژن یا هوا تخریب همچنین پرانرژی و فتوکاتالیزوری، یک منبع نور 

هادی ترکیبات آلی یا معدنی، واکنش بین نیمه وری ناهمگنفتوکاتالیزفرآیند ی اول در شوند. مرحلهمی

-هادی با فوتونکه یک کاتالیزور نیمههنگامیشود. می 1حفره-با نور است که منجر به تولید زوج الکترون

-می تولید حفره-الکترون هایشود، زوجدهی میشکاف انرژی، تابشتر از ا بزرگهایی که انرژی برابر ی

است، هادی شماتیک تحریک نوری یک فتوکاتالیزور نیمهکه مربوط به  1-1شکل همانطور که از د. نشو

                                                           
1- Electron-hole pairs 
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 2مانده در نوار ظرفیتهای باقیو حفره )CB( 1های تحریک شده در نوار هدایتالکترونمشخص است، 

(VB) توانند چندین مسیر را دنبال کنند. می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حفره -الکترون و تولید و انتقال زوجدر اثر تهییج نور مکانیسم عملکرد فتوکاتالیزورها  -1-1شکل

های مثبت را در شوند و حفرهظرفیت به سمت نوار هدایت برانگیخته می های نوارالکترون در ابتدا        

های هادی باعث کاهش گونهتوانند با انتقال به سطح نیمهها میالکترونگذارند. نوار ظرفیت برجای می

مولکول اکسیژن به  توان به کاهششوند، که از این بین می سطح روی ی جذب شده برگیرندهالکترون

.-دیکال پراکسید )آنیون را
2O 2های شیمیایی دیگر مانند به گونهتبدیل آن  متعاقباً (وO2H  ًو احتماال

های . این ترکیبات فعال اکسیژنی ممکن است در اکسیداسیون گونهاشاره کرد HO.های رادیکال

ی الکترون گونهتوانند با مهاجرت به سطح با ها میحفرهعالوه بر این، ی آلی شرکت کنند. دهندهالکترون

های حفره( دام اندازندهدهنده )و یا بههای الکترونباعث اکسیداسیون گونهو  هدهنده ترکیب شدالکترون

اند، های آلی که جذب سطح شدهطور مستقیم با مولکولشوند و یا بهو تشکیل رادیکال هیدروکسیل می

تر از نوار هدایت ها پایینبرای احیا شوندهدرصورتیکه سطح پتانسیل همچنین  .د.گردنوارد واکنش می

                                                           
1- Conduction band  

2- Valence band  
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های آالینده از لحاظ ها باالتر از نوار ظرفیت آن باشند، تخریب گونهرسانا و برای اکسیدشوندهنیمه

ی جذب شده، در برابر فرآیند انتقال بار به گونهعالوه بر این موارد، باشد. ترمودینامیکی مناسب می

 و یا در سطح آن هادیی نیمهتواند در داخل ذرهها قرار دارد که میو حفره هافرآیند بازترکیب الکترون

حفره در یک  -هر قدر سرعت بازترکیب الکترون صورت حرارت رخ دهد. همزمان با آزاد شدن انرژی به

صورت اما در  .خواهد بودتر نیمه رسانا کمتر باشد استفاده از آن نیمه رسانا به عنوان فتوکاتالیزور مناسب

های متفاوتی همچون دوپ کردن فلزات و اتصال روش حفره -الکترون یسرعت بازترکیبباال بودن 

تا بتوان با کاهش بازترکیب  حفره در فتوکاتالیزورها وجود دارد-برای کاهش بازترکیب الکترون 1ناهمگن

 (Jiang et al., 2016). حفره فعالیت فتوکاتالیزوری را بهبود بخشید -الکترون

 هاساختار الکترونی فتوکاتالیزورهاي آنو  هاهادينیمه -1-6-2

بندی دسته 4و عایق 3هادی، نیمه2ی کلی هادیبر اساس میزان شکاف انرژی، مواد به سه دسته        

 دهد.ها را نشان میی شکاف انرژی( حاالت الکتریکی مواد مختلف و مقایسه2-1شوند. شکل )می

 هادی و عایقحاالت الکتریکی و میزان شکاف انرژی مواد هادی ، نیمه -2-1شکل 

                                                           
1- Heterojunction 

2- Conductor  

3- Semiconductor 

4- Insulator 
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هادی شامل سه سطح مجزا ساختار انرژی الکترونی یک نیمهقبال نیز ذکر کردیم همانطور که         

ها در نوار ظرفیت قرار دارند در دمای صفر کلوین، الکترون. 1است: نوار هدایت، نوار ظرفیت و نوار ممنوعه

آل، هادی ایدهای است که در یک نیمهنوار ممنوعه ناحیههمچنین و نوار هدایت خالی از الکترون است. 

های باال و پایین که به های انرژی تنها در قسمتانرژی در آن ناحیه وجود ندارد. حالت هیچ گونه حالت

ی بین نوار ظرفیت و نوار هدایت، فاصلهاست وجود دارند.  ترتیب موسوم به نوار هدایت و نوار ظرفیت

اما از  .ها استی شکاف انرژی آناختالف اساسی مواد در اندازهالبته که شود و نامیده می شکاف انرژی

طور کامل خالی است بنابراین برای انتقال طور کامل پر و نوار هدایت به آنجایی که نوار ظرفیت به 

که میزان شکاف انرژی برای جایینوار ظرفیت به نوار هدایت، نیاز به انرژی است و از آنها از الکترون

ها هم متفاوت است حریک الکترونهای مختلف، متفاوت است، لذا انرژی مورد نیاز برای تهادینیمه

(Smith and Nie 2010, Milnes 1986.) ( میزان شکاف انرژی نیمه3-1شکل )های مختلف را هادی

 دهد.نشان می

 

های مختلفهادیشکاف انرژی و موقعیت نوار هدایت و نوار ظرفیت نیمه -3-1شکل   

                                                           
1- Forbidden band  
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های خاصی همانند شکاف انرژی مناسب، پایداری در برابر فرسایش نوری، ها باید ویژگیهادینیمه        

عنوان کاتالیزور توانا  ها را برای فعالیت بههای فیزیکی خاص که آنارزان بودن، غیرسمی بودن و ویژگی

ها با تغییر دما، تحریک نوری و میزان ناخالصی به نحو همچنین بایستی رسانایی آنسازد را دارا باشند. 

  .کندای تغییر قابل مالحظه

 هاي اکسید کنندهمکانیسم تولید گونه -1-6-3 

های متوالی پیچیده هستند. فرآیند کلی را جزو واکنش های فتوکاتالیزوری ناهمگنواکنش        

( جذب 2کاتالیزور ماده واکنشگر از فاز مایع به سطح انتقال  (1توان در پنج مرحله خالصه کرد: می

( 5( واجذب محصول 4( واکنش فتوکاتالیزوری در سطح کاتالیزور 3ی واکنشگر بر سطح کاتالیزور ماده

 .به داخل فاز مایع سطح کاتالیزور انتقال محصول واجذب شده از

های هیدروکسیل جذب توانند با آب جذب شده و یا گروههای موجود در نوار ظرفیت میحفره        

تشکیل  رارادیکال هیدروکسیل اده و ( واکنش د3و  2ی هادی )معادلهشده بر سطح فتوکاتالیزور نیمه

 . دهند

SC +hν(Eg)   SC(e
- + h

+
)                                                                    )1-1(       

 

SC(h+) +H
2
O (ads)                SC+HOْ  (ads) + H

+
(ads)                                 )1-2(  

 

SC(h
+
) + OH

-
(ads)                SC + OHْ  (ads)                                                  )1-3(  

،  3و  2های هیدروکسید و یا آب، پتانسیل اکسیداسیون برای واکنش برای اکسید کردن یون        

های نوار هدایت را تواند الکترونهادی باشد. اکسیژن میتر از سطح انرژی نوار ظرفیت نیمهبایستی منفی

نشان داده شده، آنیون رادیکال سوپراکسید تشکیل دهد. این  4طور که در معادله همانبه دام بیاندازد و 

اند، وارد واکنش های هیدروژن که از تجزیه آب حاصل شدهتوانند با یونهای سوپراکسید هم مییون

 . شوند

SC(e
-
) + O

2
       ْ O

2

-
(ads)                                                                   )1-4(        
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ْ O2
-
 (ads) + H+    HO2 ْ (ads)                                                               )1-5( 

.های همچنین مطابق واکنش زیر، پراکسید هیدروژن از گونه             
2HO قابل تشکیل است . 

2HO2 ْ (ads)    H
2
O

2
(ads) + O

2                                                              )1-6( 

 کند.های زیر تشکیل رادیکال هیدروکسیل میهیدروژن پراکسید تشکیل شده، مطابق واکنش            

Sc(e
-
) + H

2
O

2
(ads)  OHْ (ads) + OH

ـ
 (ads)                                      )1-7( 

 

H
2
O

2
(ads) + ْ O

2

ـ
(ads)               OHْ (ads) + OH

ـ
(ads) + O

2                                  )1-8(  

H
2
O

2
(ads) + hν 2OHْ  (ads)                                                                )1-9( 

 های الکترون )اکسیژن جذب سطحی شده( برای بهاندازندهدامبایستی ذکر شود که حضور به        

همانطور که از تأخیر انداختن فرآیند بازترکیبی و عملکرد بهتر فرآیند فتوکاتالیزوری ضروری است. 

حفره جلوگیری -های الکترونکه چگونه حضور اکسیژن از بازترکیب زوج شودبرداشت می 4 یمعادله

های طرفی بدون حضور مولکولدهد. از های سوپراکسید را میزه تشکیل رادیکالکه اجاکند، در حالیمی

 . (Pelaez et al., 2012)فاز مایع آلی قابل تشکیل نیستند های هیدروکسیل درآب رادیکال

( به عنوان یک فتوکاتالیزور 4N3C-gآشنایی با کربن نیترید گرافیت مانند ) -7-1

 فعال در نور مرئی

هایی نظیر نسبت سطح به حجم باال و بعدی به دلیل داشتن ویژگی های دوهادیاخیراً نیمه        

بعدی، و اند. در بین این مواد دقرار گرفته از محققین خواص فیزیکوشیمیایی ویژه مورد توجه بسیاری

آل دهکربن نیتریدها به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خاص و جذاب به عنوان فتوکاتالیزورهای ای

 ,.Liebig et al) دارند ای طوالنینیتریدی تقریباً تاریخچه مرهای کربن. پلیاندشدهبدون فلز مطرح 

)1834.  4N3C-g  ساختاری مشابه گرافیت دارد. با این تفاوت که به جای پیوندC-C  ،در هر الیه

های دروالسی وجود دارد. ساختار حلقهنی واهاها نیرووجود دارد و بین الیه C-Nپیوندهای کواالنسی 



12 
 

 600و میزان باالی تراکم، پلیمری پایدار در مقابل حرارت باال )تا  (tri-s-triazine) آزینتریتریس

های شیمیایی( های شیمیایی )برای مثال اسید، باز و حاللگراد در مجاورت هوا( و محیطی سانتیدرجه

ساختار الکترونی مناسب بوده و شکاف انرژی متوسطی دارد  به وجود آورده است. این ماده دارای

)2006Goettmann et al., (4از فعالیت فتوکاتالیزوری  . استفادهN3C-g فریدلتوسط  مرئی تحت نور-

عنوان نسل جدیدی از فتوکاتالیزورهای پلیمری بدون فلز، برای تولید هیدروژن به 2009در سال کرافت 

ی عملکرد کاتالیزوری، الکتروکاتالیزوری و . پس از آن، مطالعات در زمینه (Wang et al., 2009)بود

  .(Li et al., 2016; Yang et al., 2011) تدریج افزایش یافت مانند به نیترید گرافیت فتوکاتالیزوری کربن

ر، ساختار است. یک ساختاشده مطرح  4N3C-gدر پلیمر  4N3Cاحتمالی برای واحدهای  دو مدل ساختار

ساختار  .می باشد (tri-s-triazine) آزینتریتریسو ساختار دیگر، ساختار ( s-triazine)آزین اس تری

 . در شکلشناخته شده است 4N3C-gتر بوده و لذا به عنوان ساختار معمول دوم از لحاظ انرژی مناسب

 ,.Wen et al., 2017; Liu et al., 2016; Zheng et al)( این دو ساختار نشان داده شده است 1-8)

2015) 

 

 

 

 

 

 

 4N3C-gآزین به عنوان واحدهای ساختاری تریس تری (b) آزیناس تری (a) -4-1شکل 

 هاي مختلفمادهخالص از پیش 4N3C-gي تهیه -1-7-1
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انجام شده است. در  فتوکاتالیزور فعال تحت تابش نور مرئیی این های بسیاری برای تهیهتالش        

از نیتروژن مانند  سرشارهای مادهاز تیمار حرارتی پیش 4N3C-gی برای تهیه کارهای پژوهشی مختلف،

شماتیک فرآیندهای  )5-1) شکل .آمید استفاده شده استسیاندیاوره، تیواوره، مالمین، سیانامید و دی

 ) Suدهدرا نشان می ذکر شدههای مختلف مادهبه روش پلیمریزاسیون حرارتی از پیش 4N3C-gی تهیه

et al., 2014; Chen et al., 2014; Zhang et al., 2012; Zhou et al., 2015; Xiao et al., 2016; Li et 

al., 2015; Zhang et al., 2016; Yu et al., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 های مختلفمادهبا روش پلیمریزاسیون حرارتی از پیش 4N3C-gی شمای تهیه -5-1شکل

 4N3C-gهاي ویژگی -2-7-1

بدست آمده دارای چندین ویژگی مشخصه نظیر پایداری شیمیایی و حرارتی باال،  4N3C-gپلیمر         

پایداری بسیار خوب در شرایط محیطی، سختی، وزن کم، مواد اولیه ارزان قیمت و سادگی روش تهیه 

الکترون ولت باعث شده تا این  7/2. بعالوه، شکاف انرژی متوسط در حدود  (Bian et al., 2016)باشدمی

ها های مختلفی نظیر تخریب آالیندهماده به عنوان فتوکاتالیزور فعال تحت تابش نور مرئی در زمینه

(Patnaik et al., 2016) شکافت آب و تولید هیدروژن و اکسیژن ،(Patnaik et al., 2016)کاهش دی ،-

مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از خواص  (Ye et al., 2015)های با ارزش اکسید کربن و تولید سوخت

-ی نور، پیلها، وسایل نشرکنندههای مختلفی نظیر باتریی این پلیمر در زمینهفتوالکتروشیمیایی ویژه
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. به طور کلی فعالیت (Gong et al., 2015) گرددهای خورشیدی استفاده میهای سوختی و پیل

حفره وابسته است. میزان گپ انرژی و پتانسیل -ی جداشدن زوج الکترونفتوکاتالیزوری به میزان و نحوه

باشد که از طریق حفره مؤثر می-باند هدایت و باند ظرفیت فتوکاتالیزورها در توان جداسازی زوج الکترون

 گردد:های تجربی زیر محاسبه میفرمول

ECB = χ – Ee – 0.5Eg                                                                                                       

EVB = ECB + Eg    

χ = [χ (A)a χ (B)b χ (C)c]1/(a+b+c)                                                                           )1-12( 

الکترونگاتیوی مطلق  χپتانسیل باند ظرفیت،  VBEپتانسیل باند هدایت،  CBEها در این فرمول        

) Li etباشدمیزان گپ انرژی می gEالکترون ولت( و  5/4های آزاد در خأل )انرژی الکترون eEهادی، نیمه

al., 2015; Liang et al., 2014)  . 

باشد که برای مطالعه بیشتر ای دو بعدی میدارای ساختار الیه 4N3C-gهمانطور که ذکر کردیم         

-بررسی گردیده است. همان )XRD( 1های شبکه و ساختار کریستالی، الگوهای پراش اشعه ایکسثابت

های کنشبرهم برایدرجه  0/13دهد دو پیک پراش مشخصه در نواحی ( نشان می6-1گونه که شکل )

ای که به های بین الیهکنشدرجه مربوط به برهم 4/27( مربوط است و 100ای که به صفحه )درون الیه

  .(Jürgens et al., 2003; Kroke et al., 2002) شودمشاهده می باشد( مربوط می002صفحه )

 

 

 

 

 

                                                           
1- X-ray Diffraction  

 (1-10) 

 (1-11) 
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 خالص 4N3C-gبرای  XRDالگوی  -6-1شکل

های بار، نظیر تولید حاملذکر شده فرآیندهای دینامیکی میکروسکوپی  این مطالعه بنابراین        

ها بازترکیبی، جدایی و انتقال بارها نقش مهمی در تعیین عملکرد فتوکاتالیزوری دارد. مطالعه این ویژگی

 .یاری خواهد کرد 4N3C-gی های کارآمد و پایدار بر پایهما را در طراحی و ساخت نانوکامپوزیت

را  4N3C-gحفره در فتوکاتالیزور -ی تولید و جدایی زوج الکترون( شماتیکی از نحوه1-7شکل )        

 دهد.نشان می

 

 

 

 

 

 

 4N3C-gهای بار در ی تولید و جدایی حاملشماتیکی از نحوه -7-1شکل

باعث شده این آزین تریهای انتهایی واحدهای تریسحضور نیتروژن در بخشهمچنین به دلیل         

ی سانتیگراد پایداری بسیار درجه 600ای که تا دمای گونهساختار از لحاظ انرژی بسیار مناسب بوده به

ی مالمین مادهپیش 1سنجیآنالیز گرماوزن (1-8. شکل )) ,.2010Li et al( دهد میخوبی از خود نشان 

 دهد. درجه را نشان می 060تهیه شده از آن در دمای  4N3C-gو 

 

                                                           
1- Thermogravimetric analysis  
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 4N3C-g سنجیآنالیز گرماوزن -8-1شکل 

 هاآن هاي حلو روش 4N3C-gهاي کاستی -8-1

بالک، این فتوکاتالیزور دارای چندین نقص و  4N3C-gهای ذکر شده در مورد تمام مزیتعلیرغم         

 کند که عبارتند از:باشد که فعالیت فتوکاتالیزوری آن را محدود میکاستی می

  (Papailias et al., 2017)مساحت سطح پایین -

  (Zhao et al., 2015)سرعت باالی بازترکیبی زوج الکترون/حفره -

  (Mamba et al., 2015)توانایی کم در جذب نور مرئی -

  (Liu et al., 2016)بازده کوانتومی کم -

راهکار باید بتوان از طریق کاهش میزان گپ انرژی این ماده، توان  چندینی بنابراین با ارائه        

( 1ها )از بین آن دین راهکار پیشنهاد شده است کهفتوکاتالیزوری آن را افزایش داد. در همین راستا چن

، دوپ کردن با عناصر فلزی و )1620et al.,  Han( دارو ساخت نمونه خلل و فرج 4N3C-gبهبود سطح 

های با شکاف انرژی کم هادیترکیب کردن با سایر نیمهو ،  (Ma et al., 2012; Ma et al., 2016)نافلزی

 های اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.در سال  (Lam et al., 2016)یا زیاد

 ايتوده 4N3C-gافزایش مساحت سطح ویژه از طریق الیه الیه کردن  -1-8-1

ی کمی ای مساحت سطح ویژهی تودهنمونه ای،الیهتک 4N3C-gوجود مساحت سطح ویژه باالی  با        

 ). ,.2014Chen et al(دهد نشان می 4N3C-gهای ( را به دلیل انباشته شدن الیهg2m 10−1)کمتر از

 ای، برای نسبت به ساختار توده 4N3C-g ورقه شدنتاکنون، چندین گزارش با تأکید بر اهمیت ورقه
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-Preparation and investigation of photocatalytic activity of g

nanocomposite for  3CO2nanosheets/Carbon dots/Ag 4N3C

oxidation-reduction reactions under visible-light 

irradiation 

 Dr. Aziz Habibi Yangjeh 

Soheila Asadzadeh Khaneghah 

 

Abstract 

Healthy water for human needs is known as the most important factor, because this element is 

one of the most basic elements of the environment. But in recent decades, different industries 

have produced large amounts of contaminated water, which contain significant amounts of 

organic and inorganic dyes with high toxicity. As a result, maintaining water resources from 

these pollutants and developing new technologies for water and wastewater treatment should be 

key to solve environmental problems. Over the past decade, for the purification of the 

mentioned pollutants, advanced oxidation processes as a very powerful method have been used. 

Photocatalytic reactions based on semiconductors are one of the advanced oxidation processes 

(AOP). This method based on the production of active species such as hydroxyl radicals, which 

are a suitable and effective method to purify water and converse pollutants into biodegradable 

compounds or converse them completely into CO2 and H2O. Among the active and stable 

semiconductors under visible light irradiation, graphite carbon nitride (g-C3N4) is noticeable, 

because proper properties such as, the narrow band gap energy (2.7 eV) and its facile synthesis. 

In this work, NCN/C-Dots/AgCO nanocomposites synthesized through a facile and suitable 

precipitation method. The as-prepared samples were characterized to identify the properties of 

nanocomposites using XRD, EDX, SEM, TEM, HRTEM, XPS, FTIR, UV–vis DRS, PL, EIS, 

GC-MS, TGA, and BET. The experiments demonstrated that the NCN/C-Dots/AgCO (10%) 

nanocomposite possessed the best photocatalytic activity. Furthermore, the photocatalytic 

activity of the prepared photocatalysts was investigated for the degradation of different organic 

and inorganic dyes under visible light irradiation. Also the NCN/C-Dots/AgCO (10%) 

nanocomposite stability can be reused without significant changes in degradation efficiency. At 

last, effects of  the role of produced active species in degradation of pollutants was investigated. 

KeyWords: NCN/C-Dots/AgCO, Visible-light, Electron/hole separation, Degradation of 

pollutants. 
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